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รางฯ ที่พิจารณาแลว
(หลังการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต การขอแกไขรายการ การอนุญาตใหแกไขรายการ และการแจงยายหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ในใบอนุญาต
พ.ศ. ....
หลักการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต อายุ
ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การขอแกไขรายการ การอนุญาต
ใหแกไขรายการ และการแจงยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในใบอนุญาต
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหผูที่ประสงค
จะผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ ๓ และพิษจากสัตว
กลุมที่ ๒ ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ดังนั้น สมควรกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินการดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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ราง
กฎกระทรวง
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต การขอแกไขรายการ การอนุญาตใหแกไขรายการ
และการแจงยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในใบอนุญาต
พ.ศ. ....
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๓๐ วรรคสาม และมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตผลิต ครอบครอง ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๒ เชื้อโรคและพิษจากสัตวที่อาจไดรับอนุญาตใหผลิต นําเขา สงออก ขาย
นําผานหรือมีไวครอบครองตองเปนเชื้อโรค กลุมที่ ๓ ตามมาตรา ๑๘ (๓) และพิษจากสัตว กลุมที่ ๒
ตามมาตรา ๑๙ (๒)
ขอ ๓ แบบคําขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวครอบครอง
เชื้อโรคและพิษจากสัตว เอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นพรอมคําขออนุญาต ใหเปนไปตามที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๑
เงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาต
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ผูใดประสงคจะขออนุญาตผลิตนําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไว
ครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตวใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ใหหมายรวมถึงการขออนุญาตทางสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย
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ขอ ๕ เมื่อไดรับคําขออนุญาตแลว ใหอธิบดีตรวจสอบคําขออนุญาต พรอมดวย
เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอวามีความถูกตองครบถวนหรือไม ในกรณีที่คําขออนุญาต
เอกสารหรือหลักฐานไมถูกตองครบถวน ใหอธิบดีแจงผูยื่นคําขออนุญาตแกไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต
หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผูยื่นคําขออนุญาตไมแกไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต หรือไมจัดสงเอกสาร
หรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูยื่นคําขอ
อนุญาตทิ้งคําขออนุญาต และใหอธิบดีขายเรื่องออกจากสารบบ แลวแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทราบ
ขอ ๖ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐานแลว เห็นวา
มีความถูกตองและครบถวน ใหอธิบดีมีคําสั่งรับคําขออนุญาตไวพิจารณาและใหออกใบรับแกผูยื่น
คําขออนุญาต
ขอ ๗ เมื่อมีคําสั่งรับคําขออนุญาตตามขอ ๖ แลว อธิบดีจะมีคําสั่งออกใบอนุญาต
ไดตอเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๓ และมีสถานที่
และอุปกรณที่ใชในการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว ตามแตกรณี โดยตองแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูขออนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่มีคําสั่งรับคําขออนุญาตไวพิจารณา
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมออกใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผล
การพิจารณาใหผูขออนุญาตทราบดวย
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งออกใบอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาต หากไมมารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวถือวาสละสิทธิการเปนผูไดรับอนุญาต และใหอธิบดีขายเรื่องออกจากสารบบ
ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ใหนํากฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการมาบังคับใชโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอตองการใบอนุญาตเปนภาษาอังกฤษ อธิบดีอาจออกใบอนุญาต
เปนภาษาอังกฤษตามที่เห็นสมควรก็ได
สวนที่ ๒
การผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขออนุญาตผลิตเชื้อ ใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีพรอมดวย
เอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังตอไปนี้ ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว หรือสถานที่เก็บ
เชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ไดจากการผลิต และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
(๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณสถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว หรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ไดจากการผลิต
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(๓) อุปกรณและสถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษ
จากสัตวที่ไดจากการผลิต
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว ตองจัดใหมี
(๑) สถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่
ไดจากการผลิต ซึ่งมีลักษณะตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) จัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณ ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
(๓) จัดใหมีบุคคลประจําสถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวหรือสถานที่เก็บเชื้อโรค
และพิษจากสัตวที่ไดจากการผลิต ดังตอไปนี้
(ก) ผูดําเนินการ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัตร ในสาขาหนึ่ง
สาขาใดดังนี้ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร
วิทยาศาสตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย หรือ
ไดรับปริญญาบัตรในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีการศึกษาดานเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวไมนอยกวา ๑๒ หนวย
กิต ในกรณีที่เปนผูดําเนินการเฉพาะควบคุมสารพิษจากเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวซึ่งไมไดเกี่ยวของกับ
เชื้อโรคโดยตรง อาจสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัตรดานวิทยาศาสตรสาขาเคมี หรือปริญญาบัตร
ในสาขาอื่น ๆ ที่มีการศึกษาดานเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวไมนอยกวา ๖ หนวยกิต ก็ได
(ข) ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาบัตร ในสาขาหนึ่งสาขาใดดังนี้ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัช
ศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคนิคการแพทย หรือไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีการศึกษาดาน
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวไมนอยกวา ๖ หนวยกิต ในกรณีที่เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการที่ตองดําเนินงาน
เฉพาะสารพิษจากเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวซึ่งไมไดเกี่ยวของกับเชื้อโรคโดยตรง อาจสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรดานวิทยาศาสตรสาขาเคมี หรือปริญญาบัตรในสาขาอื่นๆ ที่มี
การศึกษาดานเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวไมนอยกวา ๖ หนวยกิต ก็ได
บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําสถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวหรือสถานที่เก็บเชื้อ
โรคและพิษจากสัตวที่ไดจากการผลิต ตองจัดใหมีในจํานวนที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน และตอง
กําหนดใหมีตําแหนงหรือความรับผิดชอบของบุคลากรเหลานี้ดวย
(๔) จัดทําบัญชีรายเดือนแสดงการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามแบบที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเก็บบัญชีดังกลาวไว ณ สถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจาก
สัตวเพื่อการตรวจสอบ
ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการตาม (๓) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต
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สวนที่ ๒
การครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะขออนุญาตครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว ใหยื่นคําขอ
อนุญาตตออธิบดีพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังตอไปนี้
(๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว
และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
(๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณสถานที่ครอบครองหรือสถานที่
เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ถูกตองตามมาตราสวน โดยแสดงรายการ ดังตอไปนี้
(ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใชในการ
ครอบครองหรือเก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว
(ข) การแบงกั้นหอง เนื้อที่หรือบริเวณที่ใชในการเก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว
(ค) ตําแหนงที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๑๑ ผูขออนุญาตครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองจัดใหมีสถานที่
ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ปลอดภัยจากการแพรกระจายของเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตวโดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิใหสม่ําเสมอไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส
ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามที่กําหนด
ในขอ ๑๑ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(๒) จัดใหมีบุคคลผูทําหนาที่ควบคุมการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ซึ่งมีคุณวุฒิ ดังตอไปนี้ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(ก) ไดรับปริญญาในสาขาหนึ่งสาขาใดดังตอไปนี้ คือ แพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย หรือ
(ข) ไดรับปริญญาในสาขาอื่น ๆ นอกจาก (ก) ที่มีการศึกษาดานจุลชีววิทยา
ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
(๓) จัดใหมีการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ครอบครองในหลอดหรือขวดที่ทําดวย
แกวพลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อมปดสนิทหรือมีฝาปดสนิท ดานนอกของหลอดหรือขวดใหปด
ฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ พันหลอด
หรือขวดดวยกระดาษที่ดูดซึมนํ้าไดโดยรอบกอนนํามาบรรจุในภาชนะชั้นที่สองซึ่งตองมีความคงทน
ไมแตกงายและกันน้ําซึมผานได
(๔) จัดทําบัญชีรายเดือนแสดงการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเก็บบัญชีดังกลาวไว ณ สถานที่ครอบครองเชื้อ
โรคและพิษจากสัตวเพื่อการตรวจสอบ

- - ๑๙
ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการตาม (๒) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
สวนที่ ๓
การขาย การนําเขา หรือการสงออกซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะขออนุญาตขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเชื้อโรคและพิษจาก
สัตวใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตตามที่ระบุไว
ในแบบคําขออนุญาต
ขอ ๑๔ ผูขออนุญาตขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองจัดใหมี
สถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ขาย นําเขา หรือสงออก ที่ปลอดภัยจาก
การแพรกระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว โดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิใหสม่ําเสมอไมเกิน ๕ องศา
เซลเซียส
ขอ ๑๕ ผูรับใบอนุญาตขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ขาย นําเขา
หรือสงออก ตามที่กําหนดในขอ ๑๔ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(๒) จัดใหมีบุคคลผูทําหนาที่ควบคุมการขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเชื้อโรคหรือ
พิษจากสัตวซึ่งมีคุณวุฒิดังตอไปนี้ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(ก) ไดรับปริญญาในสาขาหนึ่งสาขาใดดังตอไปนี้ คือ แพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย หรือ
(ข) ไดรับปริญญาในสาขาอื่น ๆ นอกจาก (ก) ที่มีการศึกษาดานจุลชีววิทยา
ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
(๓) จัดใหมีการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ขาย นําเขา หรือสงออก ดังตอไปนี้
(ก) เก็บในหลอดหรือขวดที่ทําดวยแกว พลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อม
ปดสนิทหรือมีฝาปดสนิท ดานนอกของหลอดหรือขวดใหปดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตร
ของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ พันหลอดหรือขวดดวยกระดาษที่ดูดซึมน้ําได
โดยรอบกอนนํามาบรรจุในภาชนะชั้นที่สอง
(ข) ภาชนะชั้นที่สองตองมีความคงทนไมแตกงายและกันน้ําซึมผานได
ถาภาชนะชั้นแรกมีปริมาตรรวมกันเกิน ๕๐ มิลลิลิตร ตองใสวัสดุกันแตกระหวางภาชนะชั้นที่สองและ
ชั้นนอกสุดโดยรอบ ในกรณีที่ตองการรักษาคุณภาพของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวบางชนิดใหเก็บ
ในสภาวะที่มีอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส
(ค) ภาชนะชั้นนอกสุดเปนหีบหอบรรจุทําดวยกระดาษแข็ง ไม หรือวัสดุอื่นที่
มีความคงทนตอการกระทบกระเทือน ดานนอกติดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตรของ
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เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ ปริมาณที่บรรจุ วัน เดือน ปที่ผลิต สถานที่ผลิต คําวา
“เชื้ออันตราย” หรือ “สารอันตราย” และชื่อและที่อยูของผูที่จะติดตอไดในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้น
แตกหรือเสียหายในระหวางการขนสง
(๔) จัดทําบัญชีรายเดือนแสดงการขาย การนําเขา หรือการสงออก ซึ่งเชื้อโรคและ
พิษจากสัตวตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเก็บบัญชีดังกลาวไว
ณ สถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ขาย นําเขา หรือสงออกเพื่อการ
ตรวจสอบ
ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการตาม (๒) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต
สวนที่ ๔
การนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๑๖ ผูใดประสงคจะขออนุญาตนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตว ใหยื่นคําขอ
อนุญาตตออธิบดีพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตตามที่ระบุไวในแบบคําขอ
อนุญาต
ขอ ๑๗ ผูขออนุญาตนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองจัดใหมีสถานที่ครอบครอง
หรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่นําผานที่ปลอดภัยจากการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือ
พิษจากสัตวโดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิใหสม่ําเสมอไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส
ขอ ๑๘ ผูรับใบอนุญาตนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่นําผาน
ตามที่กําหนดในขอ ๑๗ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(๒) จัดใหมีบุคคลผูทําหนาที่ควบคุมการนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตว ซึ่งมีคุณวุฒิ
ดังตอไปนี้ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(ก) ไดรับปริญญาในสาขาหนึ่งสาขาใดดังตอไปนี้ คือ แพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย หรือ
(ข) ไดรับปริญญาในสาขาอื่น ๆ นอกจาก (ก) ที่มีการศึกษาดานจุลชีววิทยา
ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
(๓) จัดใหมีการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่นําผาน ดังตอไปนี้
(ก) เก็บในหลอดหรือขวดที่ทําดวยแกว พลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อม
ปดสนิทหรือมีฝาปดสนิท ดานนอกของหลอดหรือขวดใหปดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตร
ของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ พันหลอดหรือขวดดวยกระดาษที่ดูดซึมน้ําได
โดยรอบกอนนํามาบรรจุในภาชนะชั้นที่สอง

- - ๒๑
(ข) ภาชนะชั้นที่สองตองมีความคงทนไมแตกงายและกันน้ําซึมผานได
ถาภาชนะชั้นแรกมีปริมาตรรวมกันเกิน ๕๐ มิลลิลิตร ตองใสวัสดุกันแตกระหวางภาชนะชั้นที่สอง
และชั้นนอกสุดโดยรอบ ในกรณีที่ตองการรักษาคุณภาพของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวบางชนิดใหเก็บ
ในสภาวะที่มีอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส
(ค) ภาชนะชั้นนอกสุดเปนหีบหอบรรจุทําดวยกระดาษแข็ง ไม หรือวัสดุอื่นที่
มีความคงทนตอการกระทบกระเทือน ดานนอกติดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตรของ
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ ปริมาณที่บรรจุ วัน เดือน ปที่ผลิต สถานที่ผลิต คําวา
“เชื้ออันตราย” หรือ “สารอันตราย” และชื่อและที่อยูของผูที่จะติดตอไดในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้น
แตกหรือเสียหายในระหวางการขนสง
(๔) ระบุเลขที่ของใบอนุญาตนําผานไวที่หีบหอของภาชนะที่บรรจุเชื้อโรคและพิษ
จากสัตวที่นําผาน
(๕) จัดทําบัญชีรายเดือนแสดงการนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามแบบที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเก็บบัญชีดังกลาวไว ณ สถานที่ครอบครองหรือสถานที่
เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่นําผานเพื่อการตรวจสอบ
ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการตาม (๒) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต
หมวด ๒
การเปลี่ยนแปลงขอมูลในใบอนุญาต
ขอ ๑๙ ในกรณีท่มี ีขอมูลใดเปลี่ยนแปลงไปจากรายการในใบอนุญาต หรือในกรณีที่
ผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออธิบดีพรอมดวยเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงรายการตามที่ระบุไวในแบบคําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ใหนําความในสวนที่ ๑ มาใชบังคับกับการรับคําขอ การพิจารณาคําขอและการมี
คําสั่งเกี่ยวกับคําขอตามความในขอนี้ดวยโดยอนุโลม
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นําเขา
สถานที่สงออก สถานที่ขาย หรือสถานที่มีไวในครอบครองใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอยายหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดังกลาวหนังสือพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่ พรอมทั้งอุปกรณ
และวิธีความปลอดภัยตามที่ระบุในคําขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตออธิบดีเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนอันไมอาจดําเนินการยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งได
ใหดําเนินการยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ดังกลาวเปนการชั่วคราวไดและแจงใหอธิบดีทราบโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตองดําเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

- - ๒๒
หมวด ๓
เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติเมื่อเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวมีระดับความรุนแรงขึ้น
ขอ ๒๑ ในกรณีที่เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวมีระดับความรุนแรงสูงขึ้นกวาระดับที่
ตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ หรือระดับที่ระบุไวในใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตแจงใหอธิบดีทราบ
โดยเร็ว พรอมดวยเอกสาร หลักฐานหรือขอมูลอื่นใด เพื่อแสดงใหเห็นระดับความรุนแรงของเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตว และความปลอดภัยและอันตรายตอบุคคล สิ่งแวดลอมหรือสาธารณชน
หมวด ๔
การตออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตผลิต ครอบครอง
ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตผลิต ครอบครอง ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานเชื้อโรค
และพิษจากสัตวผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตออธิบดีภายใน
เกาสิบวันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอตออายุ
ใบอนุญาตที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต อธิบดีจะแสดงการตออายุใบอนุญาตไวใน
รายการตออายุใบอนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได
ขอ ๒๓ ใหนําความในขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ (๓) ขอ ๑๑ ขอ ๑๔ และขอ ๑๗
มาใชบังคับกับการพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตผลิต ครอบครอง ขาย
นําเขา สงออก หรือนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวดวยโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตผลิต ครอบครอง ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานเชื้อ
โรคและพิษจากสัตวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตนั้นยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหอธิบดีออกใบแทนใบอนุญาต โดยใชแบบใบอนุญาตเดิม และใหระบุคําวา
“ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย

- - ๒๓
หมวด ๕
สถานที่ยื่นคําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตผลิต ครอบครอง ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๒๕ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
หมวด ๖
เงื่อนไขและวิธีการแจงเลิกการผลิต
ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะแจงเลิกการผลิตนําเขา สงออก ขาย นําผาน
หรือมีไวครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวใหแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบลวงหนา ๑๕ วัน
กอนการเลิกดําเนินการ และใหใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจงนั้น
ในระหวางที่ใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุ ผูรับใบอนุญาตตองดําเนินการจัดใหมีสถานที่
เครื่องมือ อุปกรณ ที่ใชในการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวครอบครองเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว บุคคลผูควบคุมการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวครอบครองเชื้อโรค
และพิษจากสัตว และวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตตลอดระยะเวลา
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๗ คําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ผลิต ครอบครอง ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ไดยื่นไวกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของอธิบดี ใหถือวาเปนคําขอรับใบอนุญาต
คําขอตออายุใบอนุญาต หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ยื่นตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๒๘ ใบอนุญาตผลิต ครอบครอง ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค
และพิษจากสัตวที่ออกไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยังคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ
ใหไว ณ วันที่ ......................................... พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

